


رزي و  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، سازمان جهاد کشاو
مـه در  اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی در قالب این تفاهم نا

اجرا و راهبري مجموعه اي از برنامـه هـاي   -نظارت -زمینه برنامه ریزي 
بهداشت کشاورزي  و اقدامات مرتبط و موثر در ارتقـاء سـالمت کشـاورزان   

. همکاري می کنند 



ء       انسجام و نظام مندي آموزش ، فرهنگسازي و اطالع رسانی به منظور ارتقا.1
سواد و فرهنگ تغذیه اي به جامعه زنان روستایی و عشایر استان  

ایت  ، بهبود نگرش و اصالح رفتار کشاورزان در خصوص رعسطح آگاهی ارتقاء . 2
موازین بهداشتی در فعالیت هاي کشاورزي از جمله  

  نحوه مدیریت انواع کود و سموم شیمیایی
  بیماري هاي ناشی از کار در بخش کشاورزي
ها و  نحوه مدیریت فضوالت دامی و مرغی و جلوگیري از تخلیه آنها به رود خانه

آلودگی منابع آب  



مواجهه کشاورزان  با سموم و آفت کش هاي شیمیایی  کاهش . 3
ارتقاء شاخص هاي برنامه  بهداشت کشاورزي  . 4
تبادل آگاهی ها و تجربیات و دانش افزایی ادارات ذینفع  . 5
رع  تقویت نظارت بر کنترل عوامل زیان آور در کارگاهها و باغات و مزا. 6

کشاورزي  
کشاورزيکارگاه هاي بهسازي ارتقاء میزان کمی و کیفی . 7
اتباغومزارعوکشاورزيتولیديهايواحدمسئولینآگاهیافزایش.8
کشاورزيپسماندهايانواعمدیریتنحوهخصوصدر



کشاورزيودامیهايفرآوردهوتولیدمراکزبرنظارت.1
کشاورزيسمومعرضهونگهداريبرمراکزنظارت.2
کشاورزانبرايآموزشیجلساتبرگزاريساالنهعملیاتیبرنامهتصویبوتدوین.3
استانعشایريوروستاییزنانو
يعشایروروستاییزنانوکشاورزانبرايآموزشیهايبرنامهاجرايوتهیه.4

سیمايوصداجملهازشنیداريودیداريهايرسانههايظرفیتازاستفادهبااستان
مهابادواستانمرکز

کشاورزيبهداشتبرنامهبهینهاجرايدرکشاورزانمشارکتجلب.5
نامهتفاهمطرفیننیازموردآموزشیهايدورهبرگزاري.6
کشاورزيبهداشتفرهنگترویججهتمشتركتالش.7
کشاورزيبهداشتهايبرنامهاجرايدرمشارکت.8



اورزيکشبهداشتزمینهدرتحقیقاتیواجراییمشتركهايطرحانجام.9
کشاورزانسالمتو

الزمهیزاتتجوفیزیکی،انسانی،مالیمنابعتامینتعهدوبینیپیش.10
هابرنامهاجرايبراي

نامهتفاهممفادبیارزشیاوپایشبرنامهاجرايوتدوین.11
درشدهتعیینهايشاخصاساسبرنمونهعشایروکشاورززنانانتخاب.12

کشاورزيبهداشتاستانیهايکمیته
بخشیبیننظارتیتیمقالبدرادواريهايبازدیددرمشارکت.13



اري دوره تهیه و تدوین برنامه عملیاتی ساالنه  بهداشت کشاورزي و برگـز . 1
هاي آموزشی  

ي  برگزاري منظم و مستمر جلسات کمیته استانی بهداشت کشاورز. 2
برگزاري کارگاههاي آموزشی و همایش هاي علمـی بـراي کارشناسـان    . 3

ذیربط در برنامه  
ري آموزش بهداشت کشاورزي براي کشاورزان و زنان روستایی و عشـای . 4

استان  

.....  ادامه 



، گـزارش و  طراحـی  مشارکت و همکاري در کلیه مراحل برنامه ریزي ، . 5
ی و پایش برنامه افزایش سواد و فرهنگ تغذیه اي به جامعـه زنـان روسـتای   

عشایر  
ي شـاغلین  برا) معاینات سالمت شغلی ( هماهنگی تشکیل پرونده پزشکی . 6

بخش کشاورزي  
تفاهم بازدید بهداشتی از واحد هاي تولیدي کشاورزي با مشارکت طرفین. 7

نامه   
ر در شناسایی و برنامه ریزي کاهش و کنترل عوامل زیان آور محـیط کـا  . 8

واحد هاي تولیدي کشاورزي

.....  ادامه 



ي و تهیه و تدوین نشریات و بروشور هاي آموزشی در زمینه بهداشـت کشـاورز  . 9
فرهنگ تغذیه اي به جامعه زنان روستایی و عشایر  

یـین  انجام نیاز سنجی آموزشی جهت تعیین میزان اثـر بخشـی آموزشـها و تع   . 10
اولویت هاي آموزشی  

ـ  . 11 ابق تدوین و تهیه برنامه پایش و ارزشیابی و ارتقاي شاخص هاي مربوطـه مط
برنامه عملیاتی  

مشارکت در بازدید هاي ادواري در قالب تیم نظارتی بین بخشی. 12
ایی نظارت برنحوه مدیریت ظروف کود و سموم باقیمانده کودو سـموم شـیمی  . 13

ونیز سموم سنواتی



مصوباصولطبقکشاورزيپسماندهايمدیریتپیگیري.14
معایناتانجاموبهداشتیهايپروندهتشکیلوهماهنگیآموزش.15

کارشناسانورقمی16کدهايدارايکشاورزيبردارانبهرهبرايپزشکی
کشاورزيجهادسازمانپوششتحتپزشکیگیاههايکلنیک

ايهپروندهاساسبرعشایروروستاییزنانسالمتیسیربررسی.16
روستاییمانیدربهداشتیمراکزدرسالمتالکترونیک



ه ریزي ، مشارکت و همکاري دفتر زنان روستایی و عشایري در کلیه مراحل برنام. 1
تان  طراحی ، اجرا ، پایش و ارزشیابی برنامه آموزش زنان روستایی و عشایر اس

سـتایی و  فراهم نمودن زمینه دسترسی و استفاده از نیروي انسانی دفتر زنان رو. 2
عشایري به منظور آموزش  

ان ارائه اطالعات مورد نیاز جهت تهیه شاخص هاي مصوب در راستاي آموزش زن. 3
و تعـداد  به عنوان مثال تعداد کارگاه هاي برگزار شده( روستایی و عشایري استان 

داشـتی  به معاونـت به ) نفرات آموزش دیده به تفکیک جنس ، شغل ، محل سکونت 
دانشگاه علوم پزشکی استان  



اعالم آخرین آمار  واحد هاي تولیدي کشاورزي  موجـود دراسـتان بـه    . 4
یق مدیریت دامداري هاي صنعتی از طریق نظام مهندسی و دامداري هاي کوچک روستایی از طر(تفکیک شهرستان ها 

)توسعه بازرگانی 

اختصـاص وقـت   (همکاري در برگزاري دوره هـاي آموزشـی مسـتمر     . 5
آموزشی به کارشناسان معاونت بهداشتی در کارگاههـاي آموزشـی جهـاد   

)   کشاورزي 
ـ   . 6 وي وزیع پمفلت ، تراکت و نشریات بهداشت کشاورزي تهیـه شـده از س

معاونت بهداشتی استان در کارگاهها و مراکز جهاد کشاورزي سازمان  
ارسـایر  همکاري در استفاده از مبارزه بیولوژیکی و غیـر شـیمیایی در کن  . 7

روش هاي کنترل آفات



ر هماهنگی و برنامه ریزي جهت حضور کارشناسان بهداشـت حرفـه اي د  . 8
ـ ( برنامه هاي آموزشی صداي کندمیز جهاد کشاورزي به صورت فصـلی   ک ی

)  برنامه رادیویی در هر فصل 
حضـور  شرکت در جلسات کمیته بهداشت کشاورزي  استانی و تاکیـد بـر  .  9

ی  نمایندگان ثابت آن سازمان در کمیته بهداشت کشاورزي شهرستان
یربط  برنامه ریزي و هماهنگی مشترك  جهت بازدید کارشناسان ادارات ذ. 10

از واحد هاي تولیدي مرتبط با بخش کشاورزي  



ان مشارکت و همکاري در زمینه آموزش به منظورکاهش مواجهه کشاورز. 11
با مواد شیمیایی و سموم افت کش

مشارکت در نظارت برنحوه مدیریت ظروف کود وسموم  . 12
ـ    . 13 موم نظارت برنحوه مدیریت باقیمانده کودو سـموم شـیمیایی ونیـز س

سنواتی
ق اصول مشارکت در پیگیري مصوبات مدیریت پسماندهاي کشاورزي طب. 14

مصوب 



بهنهاآتخلیهازجلوگیريوومرغیدامیفضوالتمدیریتنحوهبرنظارت.15
مرتبطسازمانهايواداراتهمکاريباهارودخانه

خامهايفاضالببامزارعآبیاريازبرجلوگیرينظارتدرمشارکت.16
کیفیتبرنظارتپرخطروسمومجايبهخطرکمازسموماستفادهجایگزینی.17

استاندراستفادهموردسموموکودکمیتو
هرهبسالمتارتقاءخصوصدربهداشتیویژههايتوصیهچاپدرهمکاري.18

چالیشانالرفصلنامهدرکشاورزيبخشبرداران
کارشناسانورقمی16کدهايدارايکشاورزيبردارانبهرهلیستارسال.19

قالبدرخدماتارائهجهتاستانبهداشتیمعاونتبهپزشکیگیاههايکلنیک
بهداشتیمعایناتوبهداشتیهايپروندهتشکیل،آموزش



نظارت بر دفع بهداشتی و اصولی پسماندهاي کشاورزي  . 1
مشارکت در برنامه هاي آموزشی در خصوص پسماندهاي کشاورزي  . 2
اورزيمشارکت درتهیه و تدوین پمفلت ، تراکت و  نشریات بهداشت کش. 3
ضـور  شرکت در جلسات کمیته بهداشت کشاورزي  استان و تاکیـد بـر ح  . 4

هرستاننمایندگان ثابت آن سازمان درجلسات کمیته بهداشت کشاورزي  ش
نیـز  نظارت بر مدیریت ظروف کود وسموم طبق قانون مدیریت پسـماند و . 5

زیرانضوابط وروشهاي مدیریت پسماندهاي کشاورزي مصوب هیئت محترم و
.......ادامه 



نواتی طبق نظارت بر مدیریت باقیمانده کودو سموم شیمیایی ونیز سموم س. 6
قانون مدیریت پسماند ونیـز ضـوابط وروش هـاي مـدیریت پسـماندهاي      

کشاورزي مصوب هیئت محترم وزیران
و پیگیري مدیریت فضوالت دامی و طیورطبق اصـول وضـوابط مصـوب   . 7

جلوگیري از تخلیه آنها به رود خانه ها  



الزم است تفاهم نامه مشترك جهت اجرایی شدن حد اکثر یـک مـاه پـس از   
شهرستانها نمایندگان ادارات ذیربط در مراکز. امضاء به شهرستانها ابالغ  شود 

جهت شرکت در کمیته هاي بهداشت کشاورزي حسب مورد دعـوت خواهنـد   
.شد

ه الزم االجرا کلیه مصوبه هاي کمیته بهداشت کشاورزي براي طرفین تفاهم نام
. است 



طرفین تعهدات خود را طبق مفاد تفاهم نامـه و پـس از بررسـی   
امه در این تفاهم ن. کارشناسی در هر دستگا ه ارائه خواهند نمود 

اریخ نسخه که هریک حکم واحد را داشته تنظیم و در ت3ماده و 8
. به امضاي طرفین رسید .............    


